
1. Назва модуля: Соціальний маркетинг 
2. Код модуля: МУБ_8_ФП.03_3 
3. Тип модуля: обов’язковий. 
4. Семестр: 1 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

аудиторні години – 30 (лекцій – 14, практичних занять – 16). 
6. Лектор: Коган Наталія Юріївна 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати:  

суть маркетингу як філософії бізнесу, концепції управління, засобу 
забезпечення переваг у конкурентній боротьбі, методу пошуку рішень; основні 
напрями, етапи, види і методи маркетингових досліджень; типові організаційні 
структури маркетингових служб; сутність процесу сегментування ринку, концепції 
життєвого циклу товару, методів ціноутворення, етапів процесу товароруху, засобів 
маркетингових комунікацій , методів контролю маркетингу;  види маркетингових 
стратегій;  

вміти: 
визначати чинники маркетингового середовища, що впливають на діяльність 

фірми; складові комплексу просування товару; цільову аудиторію та цілі реклами; 
завдання та об’єкти контролю маркетингу, напрями і методи його аудиту;  
обґрунтувати вибір методу прогнозування ринку, цільового сегменту; структури каналу 
розподілу; доцільність впровадження нового товару на ринок, підвищення або 
зниження цін; рішення щодо зняття товару з виробництва або скорочення 
асортименту;  оцінити конкурентоспроможність товару і запропонувати заходи щодо її 
підвищення. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: логіка та етика професійних суджень у маркетингу 
кореквізити: маркетинговий менеджмент 
Зміст модуля: базуються на одних і тих самих пріоритетах і 

взаємообумовлюють одне одного. А отже, будь-який фахівець, який має 
працювати в ринкових умовах, повинен мати певні маркетингові навички. 
Підприємствам усіх форм власності потрібні висококваліфіковані фахівці, які здатні 
до самостійної творчої професійної діяльності в економіці, вирішення економічних 
проблем на основі вивчення ринкової кон'юнктури з використанням сучасних 
комп'ютерних технологій.  

10. Рекомендована література: 
Войчак А. В. Маркетингові дослідження : Підручник/ А. В. Войчак, А. В. 
Федорченко; за наук. ред. А. В. Войчака. – К. : КНЕУ, 2007. – 408 с.  
3. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник/ С.С. Гаркавенко– 5-е вид., доп. – 
К.: Лібра, 2007.-720с.  
11. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота 
12. Методи та критерії оцінювання: 

• Поточний контроль (70%): усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання 

• Підсумковий контроль (30%,):  екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові 
завдання) 

13. Мова навчання: українська 
 


